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Bak fra venstre: Tina Svendsen, Linn Terese Christensen, Kristin Kjellevold,
Bente Olsen, Gry Øia, Siv Dalen. Foran fra venstre: Stina Rød, Mette Svenungsen, Stine Amundsen (liggende), Eirin Lemika, Stine Svenungsen.
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BRUK BYENS BANKER!

IFORMANI
Sommeren er over oss, -i
hvertfall den grønne vinter. Så
kaldt som vi har hatt det i vår,
har vi faktisk ikke kunnet glede
oss over den idretten som har
vært vist. Det kalde været har
odelagt Porsdagen for oss enda
en gang. Nå flyttet vi den 14 da
ger fram, for at vi skulle få vær
gudene med oss, men det ser ut
til at de har fått oss fullstendig i
vrange.
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På hjemmekampene til A-laget har det heller ikke vært noe
bedre. Folk har stilt opp med
vinterklær og paraply for det
meste. Dette forer til dårlig salg
naturligvis, og atskillig mindre i
billettinntekter enn vi vel har
budsjettert med. Vi får håpe at
det hele snur seg snart.
I forrige utgave nevnte jeg
hvor flott det var at så mange av
jentelagene våre nådde sluttspillplass i håndball. Dessverre
greide ingen av dem å nå helt
fram. Det ble tap i flere av kam
pene, og dermed gled kretsme
sterskapene ut av våre hender.
Men, vi kommer naturligvis
igjen sterkere et annet år. Lage
ne skal delta i flere turneringer i
løpet av sommeren, og da vil de
sikkert vise å gjøre en god inn
sats. At 16-års laget vårt har
klart kunststykket å kvalifisere
seg for videre spill i NM, må vi
bare ta av oss hatten for. Det er
beundringsverdig ut fra de mu
ligheter vi har for trening. Her
har ledere og trenere gjort en
kjempjobb. Vi ønsker dere lykke
til videre og ser med spenning
fram til neste oppgjør.
Det endte med opprykk for
damelaget. De gikk gjennom
serien med en innsats som altså
gjorde at de endte på toppen av
tabellen. Opprykket fører nok til
flere og lengre reiser og større
utgifter, men vi får anstrenge
oss alle, slik at vi både økono
misk og sportslig kan klare ut
fordringene som kommer.
Porsdagen er allerede nevnt,
når det gjelder været. Men vi må
naturligvis trekke fram det po-
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I redaksjonen:
Helge Olsen
Bjarne Halvorsen
Knut Lundemo
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sitive som skjedde. Gruppene
hadde sine oppgaver denne da
gen, og det hele fungerte kjem
pefint. Arrangementet er blitt et
fellestiltak i foreningen, som
sveiser gruppene bedre sam
men. Hovedkomiteen har gjort
en god jobb, og vi takker for inn
satsen samtidig som vi håper
dere vil stå på videre.
I fjor hadde Fotballens venner
opplegget med St.Hans. Det var
nytt av året, og mange av Vest
sidens innbyggere møtte opp til
bål, grilling, leker for barna og
dans. I år har vi tenkt å prøve
noe liknende. Det er satt ned en
komite fra hovedstyret, hvor
alle gruppene er representert.
Vi vil kjøre samme opplegget,
men ha mulighet til å lage et
opplegg innendørs om det
skulle bli dårlig vær til en del av
aktivitetene.
Omsider har det lyktes oss å
få satt ned et stadionstyre. Det
er tenkt at man skal ha en annleggskomite som skal fullføre
det arbeidet som ble påbegynt i
høst, mens andre skal arbeide
med vedlikehold av stadion.
Ragnar Bie Johansen har påtatt
seg å være formann for komi
teen. Realf tar seg av økono
mien, og Erling Støland er den
naturlige sjefen for annlegget.
Reklameskiltene kommer et
terhvert på plass, tribunen må
stives opp en del mer, toppdekket på den nye treningsbanen
skal legges og vi ser etterhvert
at grasset gror på ståtribunen.
Det er laget nye spillerboder, og
det er satt opp stålgjerde på mu-

Sats og trykk:
Myklebust Offsettrykkeri,
Porsgrunn
4J

ren foran vollen. Ting er altså på
gang hos oss.
Inne i klubbhuset har det
skjedd store forandringer. Vi var
i sin tid mektig stolt av våre parkettgulver i begge salene. Hel
digvis har det etterhvert blitt
sterk etterspørsel etter salene,
noe som har ført til stor slitasje.
Svært ofte har det vært nød
vendig med lakking, til og med
nedsliping av gulvene. Dette
har kostet atskillige tusner av
kroner. Med Bingo-kjøring hele
året gjennom og storbruk ellers
måtte vi nå tenke på nedsliping
av gulvene i den nye salen.
Dette ville ha kostet mellom
40.000 og 50.000 kroner. I stedet
har vi gått til det skritt å legge
vinyl på gulvet i begge salene.
Også dette må vedlikeholdes,
men ikke på langt nærså hyppig
som tidligere, samtidig som det
vil bli langt billigere, og vi spa
rer derfor utgifter på sikt.
Når det gjelder økonomien
vår forøvrig, er den ikke av de
aller beste. Vi har brukt mye av
våre midler til å betale utgiftene
til den nye treningsbanen og
stadion ellers. Det er nok penger
til å betale utgiftene til nytt be
legg i klubbhuset. Vi håper at
våre medlemmer vil sørge for å
betale sin kontingent snarest
mulig, helst før vi sender pur
ring om ikke så lenge. Det er
imidlertid lite hyggelig å se at
viljen til fortsatt å hjelpe oss
med å kunne opprettholde virk
somheten ved bl.a. å betale sin
kontingent, ikke er til stede hos
Forts, side 13
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Årsmøte i Pors håndball
Pors Håndballgruppe avholdt sitt
årsmøte mandag 5. mai. Forman
nen Teddy Lien kunne ønske vel
kommen til et førti-talls medlem
mer.
I årsberetningen kom det klart
frem at gruppa kan se tilbake på en
sterk sesong, og spesielt gledelig
var Damelagets KM- tittel og opp
rykk til 4. divisjon. Ingen tvil om at
lagets trener, ikke ukjente Jens Kåre
«Kokki» Åsen har tilført laget mye. I
de aldersbestemte klasser, hvor
man stilte med 9 lag, spilte 4 av la
gene seg fram til sluttspill-plass. In
gen tvil om at Pors fortsatt er en av
de mest dominerende klubber inn
en kretsen på dette plan. Det ble rik
tignok ingen KM-tittel i år, men
svært nære var man i flere klasser.

Foruten seriekampene har man
deltatt i utallige cuper og turne
ringer, og hevdet seg meget bra. I alt
13 spiller har deltatt på kretssamlinger fordelt på P-14, P-16, G-14 og
G-16.
Et stort utropstegn må man alli
kevel sette ved klubbens tildeling av
treningstimer i de kommunale
idrettshaller. Med ialt 120-130 aktive
spillere, ble man ifjor avspist med
5V2 time av Fritidskontoret. Når
dette skal fordeles på i alt 11 lag,
skjønner man hvilken håpløs opp
gave dette blir. Det kom da også
klart fram at en egen hall på Vestsi
da, er det eneste som kan løse slike
problemer. Midler er jo nå omsider
bevilget til utredning om plassering
av idrettshall på Vestsida.
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Det vandret som vanlig en mengde utmerkelser på årsmøtet i handballgruppa. Her
er alle samlet etter årsmøtet.

Sekretær: Marian Grotnes
Kasserer: Helge Olsen
Styremedl.: Auk Eklund (ny), Ivar
Olsen, Turid Hiis (ny)
Vararepr: Vidar Kristiansen, Sig
mund Øya, Kåre Blikra (ny)
Etter avslutningen av det formelle
årsmøtet, var det utdeling av utmer
kelser og Grant Teigens innsatspo
kaler.

5-års medalje: Beate Kristiansen og

Britt Knutsen
Innsatspokaler:
P-12:
Marianne
Lunde og Birgitte Kassen
P-12: Marianne Lunde og Birgitte
Kassen
P-14: Tanja Kristensen og Guri
Grotnes Halvorsen
P-16: Anne Lene Karlsbøck og Siv
Lien
G-12: Hans Fredrik Hansen
G-14: Kjartan Austad
G-16: Are Vegard Hansen.

PIKER 10 Ar
TIL TOPPS

Regnskapet ble lest opp og godkjent uten merknader. Det viste forøvrig et underskudd på kr. 700,-.
Forslag fra styret om sammens
låing av treningsavgift og medlemskontingent, under benevnel
sen aktivitetsavgift, ble enstmmig
vedtatt - samtidig med en økning av

Som eneste lag fra Telemark sto
Pors'P. 10 årfor en stor bragd, ved å
gå helt til topps i sin klasse under
Lekelandscup i Skien. Denne gigantturneringen er en av norges største i
sitt slag, med 260 lag fra hele landet.

satsene.
Valgkomiteen hadde gjort et
grundig arbeid, med forslag til
samtlige plasser, og det ble stort
samtliqe
sett gjenvalg. Det nye styret fikk føl
gende sammensetning:
Formann: Teddy Lien
Viseformann: Britt Knutsen

standeren var Moelv, som jentene
hadde tapt knepent for i innledningsrunden. De tok da også ledelsen 2-0 før Porsjentene kom tilbake
og utlignet. Resten av kampen
fulgte lagen hverandre som skyg
ger. Mot slutten av kampen ledet
Pors 7-6 da Moelv tre sekunder før

Finalen i klassen for P.10-år ble en
håndbaIItri11er av de helt store?Mot-

slutt greide å utligne. Dermed måtte
det forlenget spilletid til. Første mål
var vinner, og stor var jubelen da
Stine
Svennungsen
satte
inn
seiersmålet på et velplassert skudd.
Tusen gratulasjoner til jentene, og
til trener Siv Dalen, som utgjør en
veldig fin jobb med våre yngste
jenter.
Fra samme turneringen skal vi
heller ikke glemme at P. 16-år ble nr.
3 i sin klasse, og P 14-ar kom til
kvartfinalen.

Ellers ble Pors med sin innsatts,
beste klubb i turneringen.
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Vo ønsker større eogasjjement blant medlemmene
Så er straks halve sesongen un
nagjort, med sportslige resultater
noe under «budsjettert». Vi tapte
nettopp den viktige kampen mot
ODD i Skien, som ga Skienslaget et
pusterom i sommer. Men dermed er
det ikke sagt at allt håp er ute. Med
en større innsats på alle plan, bør
det ikke være umulig å toppe serien.
Det bor være «gulrota» i hvertfaII.
Om vi er gode nokk til opprykk står
det igjen å se. Vi som følger laget på
nært hold, er vel alle enige om at
denne 3. Divisjonen er lite attraktivt
å telta i. Personlig er jeg nesten glad
jeg slipper å se bortekampene fordi
det spilles mye dårlig fotball. Ekstra
blasserte blir vi nå i VM-tiden, med
toppfotball hver eneste dag i stua.
Men VM er straks over, og da er det
tilbake til hverdagen igjen. Ingen tvil
om at hele fotball Norge merker
dette på publikumsoppslutningen
på kampene.

Det største problemet vårt i øye
blikket, er å få puttet inn nok mål, nå
etter at Rune Bergan brakk beinet,
og er borte for resten av sesongen.
Slike skader er leie for enhver klubb,
men vi må leve med slikt i fotball, å
forsøke og kompensere hans sco
ringer med andre folk. I junioravde
lingen spilles det skarpt på alle hold,
og dette er betryggende å vite. Det
er viktig at også de beste juniorspil
lerne får forsøke of lukte på a-lag
spill, og det skulle jo være en glim
rende anledning å bygge opp nye
ambisiøse spillere nå i 3. div. Der
som vi kan «lage» et par A-spillere i
år og neste år, ja, da bør vi ikke se så
mørkt på fremtiden dersom vi ikke
skulle lykkes med opprykk i år.
Fra fotballstyret kan berettes at
den værste jobbingen med forbredelser til sesongen er unnagjort,
men det betyr ikke at det er noen
grunn til å sovne. Tvert i mot, nå er
tiden inne til å sette seg ned å se litt
på klubbens fremtid. Fotballavdelingen bør sette opp en organisa
sjonsplan for de nærmeste 2-3-4
årene, med skriftelige holdepunkter
når det gjelder strategi og målset
ting, både når det gjelder økonomi,
administrasjon og sportslig. Det har

vi aldri hatt i klubben, men bør
komme så fort som mulig. Etter fe
rien vil vi sette oss ned sammen
med andre resurspersoner, å forsø
ke og finne fornuftige løsninger til
en slik plan for klubbens fremtidige
drift. Det vil også gjøre det enklere
for nye styremedlemmer/spillere/

trenere, til å overta i klubben de ne
ste årene.
Vi har som alle vet, flyttet tilbake
fra Kjølnes til Pors stadion. Dette ser
i øyeblikket ut som er kommet som
et sjokk på klubben. På Kjølnes var
det minimaltavarbeidfor oss, mens
nå er det mye på gang med henblikk
på ansiktsløfting/oppussing/vedlikehold og utbedring av anlegget.
For at dette arbeidet skal gå tilfredstillende i åra som kommer, bør våre
medlemmer engasjere seg i mye
større grad enn det gjøres i dag. Nå
er det de samme menneskene som
går igjen hver dag på stadion, og
hvor lenge dette varer kan en jo ten
ke seg. Dette er tanker som har vært
fremmet ved en rekke tidligere an
ledninger, uten det store resultatet.
Hvorfor? Personlig synes jeg det er
attraktivt å få lov og være med og
gjøre en jobb for klubben, det være
seg i motgang eller i medgang, men
det er atskillig morsomre å jobbe
sammen med mange andre. Da ser
man resultater av jobbing mye ra
skere og kan stadig komme videre. I
dag går allt tregt på Stadion, nett
opp fordi vi er så få personer og vi
blirfortere slitne. Dette erting vi bør
sette oss ned å analysere: Hvorfor
er det slik i Pors? Hva skal vi gjøre for
at det skal bli bedre?
Vi regner med å kunne ta i bruk
halvparten av ståtribunen til høsten,
og som dere ser, er det «pyntet» opp
med en del nye reklameskilt på sta
dion. Her kommer arbeidet med å
skaffe flere skilt bare til å fortsette,
målet er å få satt opp skilt rundt hele
stadion. Dette gir oss selvsagt inn
tekter, i tillegg til at utseende bier
liknende en fotballstadion.
Ellers står finpussen igjen på den
nye grusbanen som vi håperskal bli
en ny viktig resurs til aktiviteten i
vinterperioden.

Fotballavdelingens styre vil med
dette ønske alle PORSERE en riktig
god sommer, og vi håper alle våre
medlemmer og interesserte kan
støtte mannsterke opp om laget og
arbeidet rundt klubbhuset til høsten
Til spillerne: Det kan fortsatt gå
vår vei!! Med riktig innstilling og
enna større innsats for deg selv og
PORS til høsten, så kan resultatene
svinge i vår favør, men vi får ingen
ting gratis i noen kamper, selv ikke i
3. divisjon.
For styret
Jan Magnussen

BRANNFAKKEL
Har vi for mange grupper? Hvor
skal vi gå? Kan vi ha noen tro på
fremtiden? Bør vi ha en målsetting
om å komme opp mot norsk toppk
lasse?
Jeg tror for øyeblikket vi har for
mange grupper. Dette skyldes alt for
liten forståelse for hverandre. Det er
om å gjøre og karre til seg både det
ene og det andre, uten hensyn til
andre. Klaging opp og klaging ned.
Det er gjenstanden for dagens
samtaleemne. Å løse oppgaver ser
ut til å være vanskelig. Jeg tror det
er om å gjøre at enkelte kommer ned
av sin berømmelige pidestall. Før
det kan en ihvertfa11 ikke sette seg en
målsetting om å komme opp mot
norsk toppklasse uansett idretts
gren.
Vi må ellers sette opp en priorite
ringsplan for hele foreningen. Hver
gruppe kan ikke lenger kjøre videre
uten en form for koordinering. De
misbruker alt for mange resurser
med det vi driver med for tiden.
St.Hans moro på Pors kom i stand
med hjelp av fjorårets «fotballens
venner». Det er fint at noen har tatt
opp hansken som ble kastet frem i
fjor. Apropos «fotballens venner»
ble denne interesse-organisasjon,
møtt med altfor mye skepsis fra fle
re hold. Vi trenger nemlig en orga
nisasjon som jobber på tvers og
Forts, side 13
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Match»

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

Ungdomsbiitikken midt i By n
Tlf. (035) 52 081 - 3900 Porsgrunn

Tlf. 54922

Porsgrunn

'

BØKER - PAPIR

Dagen var grå,
men stemningen blå

F
Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR
Gå til

x

LEKER - FOTO - GAVER

®

Stott nærbokhandelen

Ulven Bok og Papir
STRIDSKLEV SENTER ■ 3900 PORSGRUNN
TELEFON (035) 12 695

Alfred Sport

r

S

MÆg/KJEDEN/

Brødrene Karlsen
Skien, tlf. 20 903 - Porsgrunn, tlf. 50 779, Brevik tlf 70 454

BLIKKENSLAGER VERKSTED
Telefon 51404 — Porsgrunn

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

/yJORGEH t

PARKRESTAURANTEN
får De hos

$

r

A

FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS

ALT I PREMIER OG GAVER

■

Telefon 51632 — 3900 Porsgrunn

NENSET, 3900 PORSGRUNN

Telefon (035) 95 888

Porsgrunns Auto

A/s

Vallermyrene

H. M. Marthinsen A.s.

Aut. Ford-forhandler

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Tlf. 51150

REFLEX
Drangedalsv. 20, Porsgrunn v., tlf. (035) 55 851

Stikk innom våre butikker
på «Vessia». Vi fører nå:

z

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S,
Pengelotteriet og Lotto

gen.

\
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FRUKT - TOBAKK - SJOKOLADE
VIDEOUTLEIE
5B ■
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Dagen var kommet. Idrettsfore
ningen PORS avviklet sitt årlige ar
rangement.
Strandpromenaden
skulle få vist sin hensiktsmessige
funksjon til fulle. Langs Porsgrunnselvas bredd, fløt en jevn strøm
av feststemte mennesker fra den
tidlige morgenstund.
Det startet med ute frokost i Vest
regate. Langbord med fristende
rundstykker var en kjærkommen
start for porsere og deltagere i Porselensmarsen. Det varte ikke lenge
før bordet var «strøket». Med den
gode mette følelse i magen kunne
man starte festen.
Mens de fiskeiystne trakk ned på
promenaden, søkte andre bort til
porselensfabrikken. PORSDAGEN
hadde nemlig samkjøring med PP's
^åpnehus. Her var det omvisning fle
re ganger i timen. Et velopplagt
VICTORIA JAZZBAND spilte ute på
går'n, der, der en fristende salgsbod
tilbød porselen på tilbud. Vi regi
strerte mye interessert akkedering
og noe kjøp. Ellers hadde fabrikken
et morsomt påfunn med gratislotte
ri. Her ble det trukket jevnt hele da-

Vestregt. 14
PORSGRUNN

Men altså PORSDAGEN. -På vår
søken etter inntrykk, stemning, tok
vi en tur innom hele Vessias BUSSE.
Og gutten strålte: .Her går salget
unna. La Porsdagen bli på denne si
den av brua for godt!! Og da tenkte
han også rent realistisk på det.
Loddselgerne var mindre begei
stret der de sto i regnet, borte ved
PP-sentret. -Dårlig kjøp så langt kla
get de, og skyldte på været. Men det

Z
Duddi «inspiserer» konkurransen på Strandpromenaden der Turid var «fiskesjef».
forandret seg senere på dagen, un
der bokseoppvisningen, som ble
avviklet rett foran lotteriet.
Polseselgeren på Zimmermannslokka, følte seg også temmelig ale
ne, på «gærne side av gata». -Mer liv
en viss annen plass, kommenterte
han oppgitt. Men så livnet det til.
Liv og løyer fyllte snart plassen.
Sekkeløp, tautrekking og løping
med egg på sje. Joda, alle de gamle,
gode leken var der.
Så sto vi atter på Strandprome
naden. Pors Fotballgruppes nye,
hyggelige sjef Harald Moen, fulgte

ivrig med fiskerne. -Mon tro hva de
bruker til agn. Vel agn eller ikke, re
sultatet ble i allefall null fisk, og
loddtrekning av vinneren.
Noen runder senere og noen no
tater rikere, sikret vi oss siste utgave
av Porskasetten. Før vi stakk oppom
kafeen for grovlesing av innsamle
de inntrykk, stanset vi ved trappen
og kjøpte sjangsen til en deilig blø
tekake.
Porsdagen er kommet for å bli.
Ingen tvil om det. Om Busse får vil
jen sin, kan fremtiden alene fortelle.

Knut Lundemo

■r
o4
>

1

Frokosten i Vestregate var populær blant deltagere i Porselensmarsjen.
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Tautrekking på Zimmermannsløkka.

Loddselgere PP-sentret.

Konfekttombola utenfor PP-sentret. Nye lodder, nye sjanser.
Loddselgere Gro Jørgensen og Gerd Realfsen.
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Ivrige deltagere i fiskekonkuransen. «Går det fisk her?»
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Sekkeløp på Zimmermannsløkka. Line har fått en liten ledelse
på Jarle og Per Ove.
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Lars Borgar har fått en vanskelig ball å jobbe med.
Thor J. og Erik. Frokost i Vestregate.

Kim Isaksen, 4 år. Vinner av fiskekonkuransen.

Noen kroner i kassa! Karl Erik Lunde solgte polser på Strandp
romenaden.
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Det som betyr noe i SPORT
umbro

ER KVALITET

Referat fra årsmøtet i skiavdelingen

Det engelske landslaget velger år etter år UMBRO-materiell. Det er derfor ikke å undre seg over at UMBRO er
markedsleder i England. Selv om Umbro-utstyret gir la
get preg av å ville vinne allerede for de går på banen, er det
også andre ting du som bruker/leder må legge til grunn for
valg av utstyr. Pris, bruksfrekvens, supplementering er
stikkord du må ta i betraktning.
At lag som Liverpool, Arsenal, Manchester City, Watford,
Lillestrøm, Kongsvinger, Oppsal og Pors velger Umbro
skulle være bevis på at Umbro «kan dette med idrettstøy.

PUMA ER KVALITET.
Tysk grundighet er nøkkelordet til Pumas store suksess
verden over. Et bedre skotilbud finnes neppe. I Puma skoserie vil du finne fritidssko til ethvert behov.
Fra våren 1986 vil du også i sterkere grad få glede av
Pumas tekstilkolleksjon. Her kan du allerede begynne og
glede deg!

«hummei-J-

n© r©

# Vi har til enhver tid
spesialtilbud på sportsmateriell fra merkeleverandører.
☆ Klubbservicekort til alle
Pors medlemmer.
Dette gir deg %-erpå alt
klubbmateriell du måtte
trenge. (Shorts, sko,
joggedresser, turn etc.)

Vi gir klubbservice til alle
uansett idrettsgren.

© lø

får du hos oss!

BALL ■ • ‘ SPORT

A
S

Skiavdelingen hadde Årsmøtet
sitt fredag 25. april, på klubbhuset.
20 frammøtte. Hovedforeningen var
representert ved Duddi Kjellevold
Røed.
Formannen, Olav Dahle, ønsket
de frammøtte velkommen. Etter
dette ba han forsamlingen reise seg
for å minnes Skiavdelingens meget
aktive medlem, Gudmund Madsens
bortgang. Han ble minnet med ett
minutts stillhet. Så ble dagsorden
referert. Hans Haukenes ble valgt til
møtedirigent.
Årsberetning
og

regnskap ble lest opp og gjort greie
for av sekretær og kasserer uten
noen særlige bemerkninger.
A Valgkomiteens formann, Aage
C)lsen, la fram valglistas forslag. Og
styret for kommende sesong ser slik
ut:

Formann: Olav Dahle
Varaformann: Karl Erik Lunde
Sekretær: Aanund Lia
Kasserer: Gro Numme
Styremedlem: Øystein Numme
1- varamann: Nils Tore Johnsen
2. varamann: Aage Olsen.
Det ble valgt engne komiteer for
hopp-, langrenn-, bakke- og lysløypekommite.
Etter at valget var unnagjort fikk
Hovedforeningens formann Duddi
ordet. Hun berømmet Skiavde
lingen for det store arbeidet som
medlemmene hadde lagt ned. Når
det gjaldt de videre utbyggingen av
Store-Rugtvedt så nevnte hun at
dette var tatt opp flere ganger på
Hovedforeningens styremøter. Hun
nevnte også ønsket om å få for
lenget lysløypa fram til hoppanleg-

get i Rugtvdtkollen. Skiavdelingen
fikk også ros for innsatsen ved
bingoarrangementene på klubbhu
set. Til slutt ønsket hun skiavde
lingen lykke til med kommende se
song.
Formannen overrakte så en vase
med blomstertil Hans Arne Finndal,
mangeårig medlem av styret
Formannen overrakte så en vase
med blomster til Hans Dammen og
Anders Aasland for velfortjent inn
sats i skibakkene. Arne Findal,
mangeårig medlem av styret, gikk
nå ut, fikk blomster.

Formannen takket så til slutt for
godt samarbeide, og ønsket det nye
styret lykke til. Med det ble Skiavdelingens Årsmøte 1986 hevet. - .

A3.L.

Vestregt. 12 - 3900 Porsgrunn

Tlf.: (035) 53 080
Jan Magnussen og Thrond Kjellevold

Stedet med Shell-service Shell bensin og olje
VI vasker Deres bil med automatvask og underspyler
Rekvisita og kiosk i stort utvalg

l■
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PORS SERVICE-SENTER
Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

NYTT FRA BOKSEGRUPPA
Boksegruppa har nu alt klart for
neste Sesong.
Vi har søkt Norges Bokseforbund
om 3 Stevner, det er meningen at
det første Stevnet blir den 19. Okto
ber i Porsgrunnshallen. Dette skal
være Norsk - Polsk, vor Trener Maciej har gode kontakter i Polen og
Aer lovet å skaffe in 5-6 boksere hit
denne Dato.
Den 28 December skal vi have Bykamp med vor Venskapsby i Dan
mark, Sønderborg, det er Sønderborg bokseklubb der har spurgt om
å få samarbejde igen, der er me
ningen at der skal vere genvisit i
Sønderborg i løbet av Januar 1987.
Det 3. Stvnet vil blive avholt
engang i Februar Måned -87.
Som det ser ud i øjeblikket skulde
vi kunne have en ca. 12-13 boksere
klar til Konkuranse når Sesongen
begynder så jeg tror at pors nu kan
begynde og hevde sig igen efter en
dødperiode, nogetsom uvilkårlig en
gang imellemm må komme enten
det er Fodbold, Håndbold eller BokS'n9‘

F

Med hilsen
Erik Danske

Guttebokserne gav en oppvisning under Porsedagen som tyder pa god rekruttering
innen boksegruppa.

FRA REDAKSJONEN
Redaksjonen ber om at stoff til neste nr. sendes Porsbladet, v/Helge
Olsen, Norrønagt. 10, så snart som mulig.Siste frist ca. 1. september.
Redaksjonen

I
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For forste gang stillte Pors med et rent minipikelag.
sving for at alt skulle gå knirkefritt.
Vi vil med dette takke alle som var
med å gjøre arrangementet til den
suksessen vi har fått inntrykk av at
det var.
Vi kommer ikke utenom Arne og
Gunvald når noen skal ha en spesiell
takk, da må det bli disse to som var
på pletten fra tidlig morgen til sene
kveld. Takk skal dere ha gutter.

Vi synes også at våre juniorspille
re som deltok som dommere, samt
våre dommere gjorde en fin jobb,
også til dere, takk for jobben.

Vi ønsker velkommen tilbake ne
ste år til «BARNAS FOTBALLFEST».

Pors Fotballavdeling
Junioravd.
Morten

o

Gå ta' ba'an, til du har roet deg!
Her står vi, tross beskjeden
sportslig bakgrunn, med diplom og
nål fra NFF i våre hender. Vi har over
to dagers kurs blitt fortalt, at fotball
og annen idrett er noe mer enn bare
poengjakt. Mye mer faktisk. MIL
JØET må stå i fokus, fra den yngste
miniputt, opp ti! klubbens A-lag.
Tap og vinn med samme sinn!
Å huske dette, når det er varmt og
godt rundt ørene, og blodet raser
feberhett i årene, ja, det kan være en
kunst i seg selv. Vi som bare opple
ver det fra tribuneplass reagerer når
en spiller slår en idrettskolega i bak
ken. Det er kvalmende. Banneord
som flyr fortere enn lærkula over
gressmatta. Ved et slikt kokepunkt
er det vi forstår dommeren som
sier: GÅTA' ba'an!

Ofte ser vi lagkammerater som
danner ring rundt sin rasende kolle
ga: Ta det med ro, slapp av... Da vet
vi at vi har med et lag og gjøre hvor
disiplin er en delfaktoravtreningen.
En A-lag spiller er det ikke alltid
lett å gjøre noe med om tempera
mentet løper løpsk. Men blir alt
dette tatt «ved roten» fra barnsben,
blir ganske sikkert forståelsen for
god oppførsel i aktiv idrett, miljø og
livet ellers en selvfølge. Selvgodhet
og uvenlig opptreden mot lagkam
merater kan således begrenses ve
sentlig.

Eneren, den beste, skal alltid ha
sin plass. Men dominans overfor
toeren og treeren, er ikke en god
miljøfaktor. Skal man trekke et lass
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Årets turnering ble arrangert i

helgen 31. mai og 1. juni, med et
rekordstort deltagerantall, faktisk
hele 33 lag.
Nytt av året var at lagene var inn
delt i årsklasser, som hos oss for
delte seg som folger, en klasse for
8-åringer, en klasse for 9-åringer, en
for 10-åringer samt en for blandet
alder, dett på guttesiden. Vi er også
litt stolte av at vi for første gang i
Telemark kunne stille med egen
klasse for minipiker, der det deltok 3
lag.
Det ble i lopet av helgen avviklet
over 100 kamper på 6 baner, alle
kampene ble spillt på Pors stadionområde. Vi har fulgt NFF's utspill
hva gjelder premiering, dette sier at
alle deltagere skal ha lik premiering.
Deltagerene fikk hos oss diplom
med lagbilde, samt en plakett fra
Postsparebanken.
Vi vil i denne forbindelse takke vå
re fotografer, Helge og Gisle, for den
fantastiske jobben de gjorde. (Dette
på tross av VM fotball.) Bildene i
bladet er også tatt av den godeste
Helge, det er utrolig hva folk kan
rekke.
For å få avviklet en turnering av
denne størrelsen, var vi mangefolk i

I’

sammen, må man trives med sin si
demann.
Vi lærte oppskriften på foran
nevnte kurs, som forøvrig var til
tenkt de forskjellige ledere.
Vær så god. Den er bare til å be
gynne og følge.
Knut Lundemo

jubileumsfesten ble arrangert på
klubbhuset lørdag 15. mars. Vel 80
avgruppas medlemmervartilstede.
I tillegg kom innbudte gjester så
som formann i Turnkretsen, Kjell
Lars Andreassen, og alle gruppe
formenn i klubben.
I forbindelse med jubileet, synes
vi det er på sin plass med litt histo
rikk.
31.1.46, ble Pors Damegruppe st
artet, men allerede på det første
møtet ble det reist spørsmål om å
starte turn og håndballgruppe.
Dette ble da bestemt. Det styret som
fungerte fra starten, besto av: Randi
Mbnn, Hjørdis Pedersen, Torborg

mot Vold, 11.8.46, med seier 2-1 til
Pors! Klubben ble også medlem av
THK dette året.
-På møtet 26.9.46, ble det bestemt å

starte turngruppe. Pors hadde da
fått tildelt 4 timer i uken i Østsiden
Skoles gym sal, til trening. Allerede
dagen etter møtte 20 damer til tre
ning. Håndballaget ble lagt ned.
Av årsberetningen for 1946, kan
det leses at medlemstallet var 65
damer og 40 piker. På det første
møtet ble det overlevert kr 50,-, fra
fotballens formann. Samtidig ble
det gjort en innsamling blandt de
tilstedeværende, resultatet ble kr
38,-. Den totale startkapitalen var da
kr 88,-. Senere ble det foretatt en
Eriksen og Dagmar Dahl (Mikkel
utlodning. Ull og silkestrømper, ble
sen). Disse damene begynte nå å
vunnet av Olga Weber og Molla
jobbe med planlegging og oppret
Hegna.
telse av gruppene.
Den 8.2.47, kom første innbydelse
31.1.46, ble Pors Damegruppe star
til turnstevne i Drammen, og det var
tet. Det startet som damegruppe,
mange stolte damer som reiste som
men allerede på første møtet ble det
de første Porsere på turnstevne.
reist spørsmål om å starte turn og
På generalforsamlingen 2.11.48,
håndballgruppe. Dette ble da be
ble det bestemt at det skulle velges
stemt. Det styret som fungerte fra
et utvalg til ny damegruppe, da den
starten besto av: Randi Hahn, Hjør
eksisterende nå mer ble betraktet
dis Pedersen, Torborg Eriksen og
som turngruppe. Det var damer
Dagmar Dahl (Mikkelsen). Disse
som ikke hadde turn som hovedin
damene begynte nå å jobbe med
planlegging og opprettelse av teresse som ble med i den nye damegruppa. Fra 1949, hadde turn og
gruppene.
damegruppa
hvert sitt styre.
-Håndballtreningen startet om vå
Turnstyret besto av : Randi Hahn,
ren, og den første kampen ble spilt

Formannen...

I Klubbhuset
skal males!

Forts, fra side 3

i

Huskomiteen har planer om å
male klubbhuset i sommer. Arne
Pedersen har i den forbindelse hen
vendt seg til Porsbladet, med opp
fordring til medlemmer om å bli
med på en dugnads innsats. Som
Arne sierz huset er nå blitt så stort at
en slik malejobb blirfor stor bare for
komiteens valgte medlemmer. Så
Porsere! Still opp til dugnadsinns
ats, slik at Arne får malt huset i
sommer.

ganske mange. Vi har personer
som i sin tid har hatt tillitsverv i
foreningen og som burde vite at
det koster å drive idrett, også
tidligere mottakere av vår vortjenestemedalje, som i dag
dessverre ikke er med lenger og
vil trekke lasset med oss. Vi hå
per at denne påminnelsen vil få
flere på bedre tanker.
Til slutt vil jeg bare få gratule
re junioravdelingen i fotball
med et kjempefint arrangement
med miniputt-turneringen og
boksegruppa med represen
tanter til Finland. Dette vil det

Henny Abrahamsen (Waage), Elen
Realfsen (Martinsen), Hjørdis Pe
dersen, Eva Nordli (Jahnsen) og
Grethe Nygaard Larsen (Hartvigsen).
I 1949, kom det innbydelse til
Lingiade i Stockholm, som var
første deltagelse utenlands. Dag
mar og Grethe var våre deltagere
der. Senere har Grethe deltatt på
alle kretsturnstevner, i tillegg til
Landsturnstevner og Gymnastrader. Hun har med inneværende år,
40 stevner.
Det historiske tilbakeblikket er et
resyme av den talen Ragna Lorent
zen holdt ved den stilige jubileumsdagen. Utmerkelser vanket det og
så: Dagmar Dahl Mikkelsen og Elen
Marthinsen fikk blomster, da de var
med å starte turngruppa. Grethe
Hartvigsen fikk blomstervase med
inskripsjon, for deltagelse på hele
40 turnstevner. Blomster fikk også
Marit Nordli Jansen, da hun har
vært formann i finanskomiteen de
22 årene komiteen har eksistert.
Denne komiteen hargjennom årene
skaffet til veie 600-700 000,- kroner.
Etter middagen var det dans og
moro, og utpå natta ble det servert
kaffe og bløtkake. Tror nok alle mo
ret seg på en svært vellykket jubi
leumsfest.
Sigrunn

vel komme mer om i senere ut
gaver av bladet.
God sommer til dere alle.
Duddi

Brannfakkel ....
Forts, fra side 5

med felles miljø og mål. Ellers tror
jeg det vil by på problemer i fremti
den. Det idrettslige og det sosiale
må følges nøye sammen.
Jeg ber ellers hver og en lese Jan
M.'s innlegg nøye. Det er her mye av
skoen trykker!
God sommer (tross alt)!
Thrond
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REVOLUSJOM

JERNVARER - MALERVARER

GULV- 0G VEGGBEKLEDNING.

føler den seg som bruker GRUDESI
Stikk innom og orienter Dern om det
nye og festelige i GRUDEKLÆR

ingen skam
det er
å grave ned
snudd
kjentmann-Men poesi er en ting, våre råtassregler noe ganske annet,
tilføyer tiltaksformannen:
1. Husk å pakke farge-TV'en
nederst i sekken. Fordel heller
ølet rundt omkring.

2. Gå alltid alene! Maser noen
om hvor du skal, så be dem hol
de kjeft. Det raker INGEN hvor
du skal!

Storgt. 101

Eneforhandler

Godt utvalg i garn,
baby- og småbarnstøy

VI BRINGER Ring telefon 035-96 913

Dette har vi i Pors så absolutttenkt
og benytte oss av.

Fredag 23. mai startet vi med vår
første sending, og har siden fulgt
opp med fire nye programmer un
der tittelen «De blås halvtime». Vi
har i disse programmene prøvd å ta
opp aktuelle begivenheter i klub
ben, og dessuten prøvd å ta opp sa
ker og ting fra vårt nærmiljø.

Programledere i denne perioden

3. Hver tøff fjellkar verd nav
net pådrar seg sitt eget ras!
Stein i kram snø er best.

iandeland
GARTNERI

har vært Thrond Kjellevold, Teddy
Lien og Helge Olsen. Tre program
ledere er selvfølgelig altfor lite. Etj^
en liten pause nå i ferien, kommeWi
tilbake med nye programmer fra
august måned. Vi ønsker oss flere
medarbeidere, så de som måtte væ
re interessert kan henvende seg til
«Pomix» v/Helge Olsen, Norrønagt.
10. Eller på telefon 53 675. Vi som til
nå har jobbet med dette kan forsik
re: Det er kjempegøy!

Husk endelig de 9 råtassreglene
- Vi tør ikke - vi våger ikke ta
ansvaret for å sende folk i på
skefjellet uten at de først har
fått høve til å sette seg inn i «De
ni fjellvettreglenefor råtasser»!
Det sier formannen i Nye På Sedens tiltaksnemd og siterer det
kjente vers:

Kjempeutvalg i gaveartikler

/ toppform

Ja, det kan en nesten kalle det
som har skjedd på mediafronten i
Grenland det siste året.
Tidligere var det nok for informa
sjonsansvarlige i en forening eller
organisasjon å kontakte en journa
list ien avis, eller aller helst skrive et
innlegg selv i avisen om foren
ingens aktiviteter.

Men nå er nærradioen kommet,
og kommet for å bli. RADIO GREN
LAND har fra en spe start for ett år
siden utviklet seg til å bli en alvorlig
konkurrent til NRK i Skien, Porsg
runn og bamble med 40 timers sen
detid i uka. Mens NRK Telemark har
faste medarbeidere som lager pro
grammer sm det de selv synes er
interessant for hele fylket, kan lag
og foreninger SELV lage program
mer og innslag om sine aktiviteter i
RADIO GRENLAND. Nærradioen er
nemlig åpen for alle!

Kommisjonær for
Norsk Tipping
og Lotto

Butikken i P.P. sentret

Butikken med
atmosfære og
særpreg

DRESSjMANNl

V, RADIO&TV
‘

%\ Storgt. 92 Porsgrunn Tlf. 035/55 479

V

'
qå til

Alt i kolonial
Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

Komm. for Norsk Tipping
SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

SKIEN

BRUK FAGMANNEN

6. Husk spritkompass om ølet
tar slutt. Lag bål av kartet.

9. God tur! Stå på! Krøss in
gen!

Vestsiden
Blomsterforretning
Tlf. 51 730 — V. Porsgrunn

Blomster for alle anledninger
i inn- og utland.
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

5. Ta deg helt ut. Det er STOR
SKAM å snu!

8. Lytt til erfarne fjellfolk.
Mange av dem kan gode skrø
ner.

fr

tlf. 55 893

KAI TANGEN

4. Sure strømper gir den be
ste mannfolklukt.

7. Må du på død og liv grave
deg ned, så gjør det skikkelig!
Letemannskapene trenger all
den trening de kan få.

Vestregt. 16

(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

\ aA/v

før laøef?

MW»

VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING

se
idrett uten

alkohol

GLASSMESTER

OLAF A. THORESEN A/S
Torvgaten 12 - 3900 Porsgrunn
Bokholderi - verksted - forretning
Telefoner (035) 55313 - 55314

STEINAR SKRETVEIT
Krantransport

tlf. (035) 95 912, Mobil 094 51 060

blomstereenter

ML
u

BJØRNSTAD
Tlf. 52 482
MORDEHTORGET
JØHHOLT GARTNERI
Tlf. 51 844

,'l-

ECvailtet ffl forawffiig pris
GA TIL

«BUSSE»
på Vessra
Tlf. 51 729

eitel’

et nytt, europeisk
toppmerke Mote- og fritid

Din lokale INTERSPORT- forhandler - uslåelig på hjemmebane.

Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme pølser.
Tipping - Video - Lodder

Rikstoto

Meieritorvet - Telefon (035) 52 102

Når det gjelder trykksaker, ring: (OSS) 52 275

OS Oytkbteri
HUKEN 6 - 3900 PORSGRUNN

SAT URN

ET NYTT SPENNENDE
SERVISE FRA PORSGRUND.
Sveise- og mek. Verksted
Tlf. 51487 — Porsgrunn

z?

mforalkirimg
FORSIKRING

Norske Folk Norges Brannkasse

- forsikrer alt du er glad i
Branntakstbestyrer Anders Bj. Kassen
Skolegt. 2, Porsgrunn - Tlf. (035) 52238 - 50684

Inspirert av Saturns fantastiske form har
Porsgrunds designer Grete Ronning skapt et nytt servise.
Saturn leveres som hvitt kaffe- og middagsservise,
og er utfort i ekte feltspatporselen.

A
PORSGRUND]
M»-* Porsgrunds Porselænsfabrik A/S ]

Myklebost Offsettrykkeri, Porsgrunn

